Zápis 5. zasedání AS – FD, konaného dne 29.10.2003
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Doc. M. Jánešová, Doc. D. Nováková, Doc. M. Micka, Doc. J. Sodomka,
PhDr. S. Holíková, RNDr. O. Navrátil, RNDr. O. Vraštilová,
Ing. J. Klečáková, Ing. D. Kočárková,
Mgr. J. Černíková, Mgr. M. Hykšová,
za studentskou část:
Ing. D. Bárta, Ing. M. Jacura, J. Civínová, V. Faltus, L. Filip, M. Chvátalová,
L. Měchurová,
Omluveni:
Ing. K. Neubergová.
Hosté:
Prof. Ing. Josef Jíra, CSc.
Doc.Dr. Ing. Otto Pastor, CSc.
Mgr. V. Bala
pí B. Hráčková

- děkan fakulty
- zástupce proděkana pro vědeckou a výzkumnou
činnost
- zástupce proděkana pro pedagogickou činnost
- vedoucí studijního oddělení

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Schválení členů vědecké rady
Autoevaluace
Výsledky přijímacího řízení
Návrh pohyblivé částky x,- pro výpočet stipendií
Návrh na udělení medaile ČVUT
Různé

- prof. Jíra
- doc. Pastor
- Mgr. Bala
- Mgr. Bala, pí Hráčková
- prof. Jíra

(Veškeré materiály ke všem bodům jednání byly senátorům v předstihu zaslány emailem).
Předsedkyně AS FD doc. M. Jánešová zahájila 5. zasedání AS FD, přivítala všechny
přítomné hosty, seznámila je s novým členem AS FD za abdikovaného Ing. Kulta a přečetla
abdikaci Ing. K. Neubergové z důvodu mateřských povinností. Zároveň seznámila členy AS
FD s programem.
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1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis z minulého zasedání byl schválen 16 hlasy, jeden se zdržel hlasování.
2. Schválení členů vědecké rady
Předsedkyně senátu doc. M. Jánešová informovala za nepřítomného děkana prof. J.
Jíru přítomné senátory s návrhem členů do vědecké rady. Tento návrh byl AS FD vzat na
vědomí a přistoupilo se k tajnému hlasování. Výsledky tajného hlasování vyhlásil předseda
legislativní komise doc. M. Micka.
Ze 16 přítomných senátorů hlasovalo pro:
Prof. Ing. Jaroslav Nosek, CSc. – 13 pro, l proti, 2 se zdrželi hlasování.
Ze 17 přítomných senátorů hlasovalo pro:
Ing. Josef Beneš, CSc. – 14 pro, l proti, 2 se zdrželi hlasování.
3. Autoevaluace
Doc. O. Pastorem byla podána základní informace o charakteru a přípravě hodnocení
ČVUT Asociací evropských universit se sídlem v Bruselu. Byl zdůrazněn obecně výchovný
charakter hodnocení, podána informace o jmenovaném týmu expertů pro hodnocení ČVUT
Asociací, stanovení řídící komise a pracovních týmů pro analýzu jednotlivých otázek a
zpracování samoevaluační zprávy ČVUT.
4. Výsledky přijímacího řízení
Mgr. V. Bala podrobně informovala AS FD o předložené tabulce výsledků přijímacího
řízení. Doc. D. Nováková vznesla dotaz týkající se kritické situace míst pro studenty ve
fyzikální laboratoři.
AS FD navrhuje, aby tato kritická situace byla řešena proděkanem pro rozvoj a výstavbu.
5. Návrh pohyblivé částky x,- pro výpočet stipendií
Vedoucí studijního oddělení pí Hráčková seznámila přítomné senátory s „Návrhem
pohyblivé částky x,- pro výpočet stipendií“. AS FD byla navržena ke schválení částka x,- ve
výši 150,- Kč na měsíce říjen až prosinec 2003 a leden 2004. Pí Hračková všechny dotazy
senátorů zodpověděla.
AS FD „Návrh pohyblivé částky x,- ve výši 150,- Kč“ pro výpočet stipendií, tak jak byl
předložen, jednomyslně schválil.
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6. Návrh na udělení medaile ČVUT
V tomto bodě předsedkyně AS FD M. Jánešová v krátkosti informovala senátory o
návrhu na udělení medaile ČVUT pro Dr. Leona Rothkrantze
AS FD tento návrh na udělení medaile jednomyslně schválil.
7. Různé
Prof. Jíra:
-

omluva za pozdní docházku na AS FD z důvodu jednání v Benešově,
informace o odchodu některých studentů z různých vysokých škol,
informace o možném zpřísnění kreditů na FD ČVUT v l. ročníku.

Doc. Nováková:
-

složitost dělení kroužků v laboratořích.

Doc. Sodomka:
-

změnit pohled na asistenta,
zpřísnit dohled a práci s doktorandy.

Doc. Jánešová:
- informace týkající se vyhlášení 2. ročníku stipendia pro jednoho studenta/ku ČVUT
v Praze v kategorii „vůdčí osobnost“ z nadace Jaroslava Kuby.

Zapsala: Olga Neničková

Doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc. v.r.
předseda AS FD
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